0. AMATŐR PETANQUE
BAJNOKSÁG

Játékszabályok
A verseny célja: Szeretnénk lehetőséget biztosítani a rendezvényen résztvevő
családoknak, baráti társaságoknak a petanque sport megismerésére, a
bajnokság általi közösség építésre és új barátságok kialakulására.
Helyszín: Göd, Nevelek, Pacsi park
Időpont: szeptember 6. vasárnap, 10-17 óra között.
Rendező: Neveleki Szomszédok Egyesület
Résztvevők : 3 fős csapatok, nemi és korhatári megkötés nincs. Családok, baráti
társaságok egyaránt jelentkezhetnek.
Nevezés : A versenyezni vágyók csapatnevét a neveleki.szomszedok@gmail.com
e-mail címre várjuk legkésőbb szeptember 6 09.00 óráig.
Gyakorlás, bemelegítés: szeptember 6-án, 10-11 óra között bemelegítés és a
sportág bemutatása! Aki szeretne párat gurítani, itt megteheti!
Szabályok : A sportág szabályainak megfelelően, 3-3 fős csapatok egymás ellen
játszanak. A csapat minden tagja 2 golyóval rendelkezik körönként. Az öcsi
eldobása után, ugyanazon csapat kezdi a játékot, amely az öcsit eldobta. Az
öcsi eldobásának joga sorsolás útján dől el az első körben. A kör folyamán
mindig az öcsitől messzebb álló csapat dob mindaddig még jobb helyzetbe
kerül az ellenfél csapatának golyójától, vagy amíg a csapattagoknak golyójuk
van. Az összes golyó kidobása után a pontot, pontokat az öcsihez közelebb álló
csapat kapja, mindaddig még az ellenfél legközelebbi golyója található. Az
öcsit körönként felváltva dobják ki a csapatok. A dobások alkalmával az öcsi,
vagy a már kidobott golyók elmozdíthatóak eredeti helyükről, de csakis a dobó
általi golyóval. Egyéb segédeszközzel, testrészekkel az öcsit, vagy a kidobott
golyókat érinteni nem lehet!
Verseny menete: A résztvevők számától függően változhat, mivel a verseny
időtartama előre meghatározott. A tervek szerint csoportmérkőzések majd
helyosztók zajlanak, azért, hogy minden csapat több mérkőzést játszhasson, de
amennyiben sok nevező lesz, egyenes kieséses rendszerben bonyolítjuk a
bajnokságot. A mérkőzések 10 pontig zajlanak. A mérkőzéseknek nincs bírójuk.
A verseny a fair play játék szellemében zajlanak.
Díjazás: A győztes nyereménye finom házi torta (tej és tojásmentes, már
tesztelve, nagyon finom) és természetes, házilag készített kozmetikumok (ez is
tesztelve, állítólag ez is jó!) Mindenki oklevelet kap!
Egyéb rendelkezések: A játékhoz szükséges eszközöket a szervezők biztosítják.
Sportszerűtlen viselkedés esetén, vagy ittas állapot miatt, a rendezők
fenntartják a jogot a versenyből való kizárásra, mely az egész
csapatra vonatkozik.
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